Wij kunnen een kind opnemen met een andere culturele
achtergrond, dat zich wil aanpassen aan onze gewoonten.

Wij kunnen voor langere tijd een hyperactief kind opnemen.
Wij hebben begrip voor en inzicht in dergelijk gedrag en
kunnen een kind daarmee helpen.

Wij willen een kind uit een tehuis opnemen, dat niet meer
terug kan naar zijn ouders.

Wij kunnen een kind met een handicap opnemen in ons
gezin.

Wij kunnen een puber die in verwachting is opvangen in ons
gezin.

Wij willen in het weekend een kindje van een alleenstaande
moeder opvangen.

Als koppel zonder kinderen, willen we graag tijdens
weekends en vakanties aan opvang doen. Wij kunnen
verschillende kinderen uit één gezin opnemen.

Wij willen een pas geboren baby opnemen in ons gezin.

Ik ben 11 jaar en ik ben geboren in Tunesië. Het liefst eet ik
Tunesisch.

Ik ben 12 jaar en ik woon in een gezinsvervangend tehuis. Ik
kan niet meer bij mijn ouders wonen, maar wil wel contact
met ze houden.

Ik ben acht jaar en ga naar het buitengewoon onderwijs. Ik
kan niet naar de jeugdbeweging en wil graag af en toe een
weekendje gaan logeren in een gezin met andere kinderen.

Ik ben 17 jaar en heb een baby van 6 maanden. Ik zou graag
samen met mijn kindje in een pleeggezin gaan wonen.

Mijn mama heeft het soms heel moeilijk, omdat ik zo driftig
kan zijn. Daarom wil ze dat ik af en toe elders ga logeren.

Ik ben vroeger seksueel misbruikt. Ik heb pleegouders nodig
die me kunnen helpen verwerken wat er is gebeurd.

Ik ben geboren in Bosnië-Herzigovina, maar ik woon al lang
in België. Ik zoek een gezin dat ook plaats heeft voor mijn
broer en zus. Wij kunnen niet meer bij onze mama blijven
wonen.

Ik ben een baby die geboren werd met afkickverschijnselen.
Ik wil zo snel mogelijk uit het ziekenhuis, naar een
pleeggezin.

Mijn broer en ik zijn illegaal in België. We zoeken een gezin
waar we kunnen opgroeien en blijven tot onze papieren in
orde raken of misschien nog langer.
Wij willen meerdere kinderen uit hetzelfde gezin opnemen
voor lange of kortere tijd. We hebben zelf geen kinderen.
Mijn vader zit in de gevangenis en mijn mama is momenteel
spoorloos. De jeugdbrigade zoekt een plekje voor mij om
vandaag nog naartoe te gaan.
Wij willen kinderen voor korte tijd opvangen in ons gezin,
maar moeten met ons werk bekijken of dit haalbaar is op
dat moment.
Ik ben 13 jaar en woonde bij mijn grootmoeder omdat mijn
moeder dakloos is en verslaafd is aan medicatie. Mijn
grootmoeder wordt nu opgenomen in het ziekenhuis voor
een operatie. Nu zoek ik tijdelijke opvang, of misschien voor
langere tijd.

Ik ben veertien jaar en ik ben van thuis weggelopen. Ik wil
een tweede kans in een pleeggezin.

Ik zit in een rolstoel en ben spastisch in mijn ledematen. Ik
woon in een internaat, maar krijg geen bezoek meer.

